คู่มือการปฏิบัตงิ าน
ทะเบียนประวัตขิ ้ าราชการและพนักงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

คานา

แบบทะเบียนประวัติของข้ าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วรท้ องถิ่นส่วนท้ องถิ่น ได้ เริ่ม
จัดทาตังแต่
้ มีการจัดตังรู้ ปแบบการปกครองส่วนท้ องถิ่นและเริ่ มบรรจุบคุ คลเข้ าทางานในองค์กรส่วนท้ องถิ่น
โดยกาหนดให้ ใช้ รูปแบบและระเบียบตามแบบของข้ าราชการพลเรื อนโดยอนุโลม ตลอดเวลาที่ผา่ นมามีการ
บรรจุข้าราชการและพนักงาน เข้ าทางานในส่วนท้ องถิ่นเป็ นจานวนมาก ทาให้ มีบตั รประวัติประจาตัวบุคลากร
มีจานวนมากไปด้ วย
ซึง่ ในการกรอกบัตรประวัติดงั กล่าวเป็ นการกรอกตามความรู้ความเข้ าใจที่มีอยูข่ องเจ้ าหน้ าที่ที่
รับผิดชอบ ทาให้ แต่ละท้ องถิ่นมีความแตกต่างกันไปตามความเข้ าใจของแต่ละคน เนื่องจากยังไม่เคยมีการ
จัดทาแนวทางปฏิบตั ิงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมาก่อน จึงทาให้
บัตรประวัติดงั กล่าว เกิดความผิดพลาดและแตกต่างกันไปในแต่ละท้ องถิ่น
ดังนัน้ เพื่อให้ การจัดทาทะเบียนประวัติของข้ าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็ นไปโดยถูกต้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้ องถิ่น จึงได้ จดั ทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นขึ ้น โดยอาศัยแนวทางตามแบบของข้ าราชการพลเรื อนเป็ นสาคัญ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทา
ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้ องถิ่นต่อไป

ติดต่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น
ส่ วนส่ งเสริมการบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น
ฝ่ ายนิเทศติดตามประเมินผลและทะเบียนประวัติ
นายศุภลักษณ์ กลัน่ ประทุม
โทรฯ ที่ทางาน 02 241 9000 ต่ อ 3332 ,
โทรฯ มือถือ 08 9969 2532
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ทะเบียนประวัตขิ ้ าราชการและพนักงานส่ วนท้ องถิ่น

บัตรทะเบียนประวัตขิ ้ าราชการและพนักงานส่ วนท้ องถิ่น
เป็ นเอกสารสาคัญที่ข้าราชการทุกคนต้ องมีและใช้ ประโยชน์ไปตลอดชีวิตของการรับราชการและ
หลังจากเกษียณอายุราชการ เป็ นเอกสารอ้ างอิง และเป็ นบันทึกประวัติบคุ คลของทางราชการในส่วนที่จาเป็ น
และ มีความสาคัญ โดยจัดทาขึ ้นตาม
1. ประกาศ ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้ อ 358,388 และ355 ตามลาดับ ได้ กาหนดไว้ วา่ “การจัดทาทะเบียนประวัติของข้ าราชการ และ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ลักษณะ รูปแบบ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ วิธีการ
บันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติ ให้ นากฎหมายหรือมติคณะ
รัฐมนตรี ที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม”
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่ อง ก.พ.7 แบบใหม่และแฟ้ม
ประวัติข้าราชการ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่ อง
คูม่ ือการจัดทา ก.พ.7 แบบใหม่
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการแก้ ไข วัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548
ข้ อ 4 วรรค 2 กาหนดไว้ วา่ “สาหรับราชการส่วนท้ องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอื่นซึง่
มิได้ สงั กัดฝ่ ายบริหาร อาจนาระเบียบนี ้ไปใช้ ได้ โดยอนุโลม”
ความสาคัญของบัตรประวัติ
1. ต่อตัวเจ้ าของประวัตทิ ี่จะนามาใช้ ประโยชน์ เช่น เมื่อรับราชการอยู่ ใช้ ในการพิจารณาเลื่อนขัน้
เงินเดือน การปรับปรุงตาแหน่ง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และภายหลังจาก
เกษียณอายุราชการ ใช้ ในการนับอายุราชการ นับวันทวีคณ
ู การคานวนบาเหน็จบานาญ เป็ นต้ น
2. และเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่ วยงานของรัฐ ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคลากร การวางแผน
งานด้ านการงบประมาณและการคลัง เช่น การบรรจุแต่งตัง้ การพิจารณาความดีความชอบ การ
โอนย้ าย การวางแผนกาลังพล การวางแผนงบประมาณประจาปี การสรรหาบุคลากรที่ความสามารถ
ในแต่ละสายอาชีพ ให้ เพียงพอและเหมาะสมกับตาแหน่ง การจัดฝึ กอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ
บุคลากรในด้ านที่ขาดแคลน เป็ นต้ น
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แฟ้มทะเบียนประวัติ
เป็ นแฟ้มที่เก็บบัตรประวัติ และเอกสารที่อ้างอิง เกี่ยวข้ อง หรื อใช้ ยืนยันข้ อมูลในบัตรประวัติทงหมด
ั้
ที่มีความสาคัญ ต้ องใช้ เอกสารของทางราชการประกอบ เช่นสาเนาหลักฐานการศึกษา ใบเกิด ทะเบียนบ้ าน
หนังสือสัง่ การต่าง ๆ เป็ นต้ น
บัตรประวัตมิ ีการบันทึกข้ อมูลสาคัญ 2 ส่ วน
1. ข้ อมูลส่ วนตัว ชื่อสกุล ว/ด/ป เกิด คูส่ มรส บิดามารดา ประวัติการศึกษา การฝึ กอบรม การดูงาน
สถานที่เกิด สถานที่อยู่ ภาพถ่าย ลายมือชื่อใต้ ภาพถ่าย
2. ข้ อมูลการปฏิบัตริ าชการ หน่วยงานที่สงั กัด ตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ความผิดทางวินยั อัตราเงินเดือน บัตรประวัติ ของ อบจ. มีสีขาว (เหมือนแบบ ก.พ.7) บัตรประวัติ ของ
อบต. มีสีเขียว และของเทศบาล มีสีเหลือง ทุกแบบเป็ นกระดาษแข็ง หนา 310 แกรม เพื่อความคงทน
การจัดทาบัตรประวัติ
- ให้ สว่ นราชการผู้สงั่ บรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นผู้จดั ทาทะเบียนประวัติ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่ อง คูม่ ือการจัดทา ก.พ.7 แบบใหม่
- ต้ องจัดทาบัตรประวัติให้ แล้ วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่มีคาสัง่ บรรจุแต่งตังให้
้ เข้ ารับราชการ และ
ต้ องจัดทาตามจานวน ดังนี ้
- อบต.และเทศบาล จัดทา 3 ชุด ทุกชุดต้ องเหมือนกันทังหมด
้
(ทัง้ 3 ชุด ที่จดั ทาเป็ นต้ นฉบับทังหมด
้
ไม่ใช่สาเนา) ชุดแรกเก็บไว้ ที่หน่วยงานต้ นสังกัด ชุดที่ 2 ส่งให้ ท้องถิ่นจังหวัด ชุดที่ 3 ส่งให้ สถ.
(สานักงานเลขานุการ ก.ท. , ก.อบต.)
- อบจ. จัดทาจานวน 2 ชุด ชุดแรกเก็บไว้ ที่ต้นสังกัด ชุดที่ 2 ส่งให้ สถ. (สานักงานเลขานุการ ก.จ.)
การบันทึกรายการในบัตรประวัติ มี 2 ส่ วน
1. ส่วนที่ 1 เจ้ าของประวัตเิ ป็ นผู้เขียนบันทึก ประกอบด้ วย ตาแหน่งชื่อ – สกุล ว/ด/ป เกิด วัน
เกษียณอายุ สถานที่เกิด ที่อยูถ่ าวร ชื่อคูส่ มรส ชื่อบิดามารดา ประวัติการศึกษา การฝึ กและการอบรม
2. ส่วนที่ 2 พนักงานประวัตเิ ป็ นผู้เขียนบันทึก(ปลัด อบจ. ปลัด อบต. และปลัดเทศบาล) ประกอบด้ วย
ชื่อหน่วยงานต้ นสังกัด อาเภอ จังหวัด ตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง วันเริ่มรับราชการ บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ความผิดทางวินยั ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
การบันทึกข้ อมูลลงในบัตรประวัติ
ข้ อมูลที่บนั ทึกจะต้ องมีความสาคัญ เพราะจะเป็ นเอกสารอ้ างอิงของทางราชการต่ อไปใน
อนาคต จึงมีความสาคัญมาก ดังนัน้ ต้ องบันทึกไปตามความเป็ นจริง ตามหลักฐานที่มีอยู่จริง
ต้ องเขียนบันทึก ด้ วยปากกาสีดาหรื อน ้าเงิน ลายมือตัวบรรจง ชัดเจนและอ่านง่าย
ตัวอย่ างที่ 1
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บัตรประวัตพ
ิ นักงาน
หมายเหตุ ให้ ใส่ที่ตงั ้ อาเภอ……… จังหวัด…….… เพิ่มเติมไว้ ที่มอมุ าเภอ…เมื
ขวาด้ านบน(ในบั
มีการระบุ
อง….จังตหวัรจริ
ด..ร้งไม่
อยเอ็
ด… ไว้ )
ภายถ่
ายวนต
มีขาบล…หนองไผ่
นาด 2 นิ ้ว ถ่า.ยมาแล้
เกิน 6 งเดื..ตอาแหน่
น เปลี
่ ยนใหม่ดเก็ทุบกรายได้
7 ปี .(เจ้
าของบั
ตรบั
นทึก)
องค์ก- ารบริ
หารส่
สานัก/ส่ววไม่
น.การคลั
ง.จนท.จั
.เลขที
่ตาแหน่
ง..04-0311-004
- ใต้ ภาพถ่ าย ลงลายมือชื่อเจ้ าของประวัตกิ ากับไว้
- ให้ เพิ่มเติมเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักไว้ ใต้ ลายมือชื่อเจ้ าของประวัติด้วย ซึง่ ในบัตรจริงไม่มี
การระบุไว้ (เจ้ าของบัตรบันทึก)
ตัวอย่ างที่ 2

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว

ถ่าย พ.ศ………….………
………………………….
ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

1-1234-12345-12-1
1. คานาหน้ าชื่อ ฐานันดร ยศ ชื่อ สกุล ในปั จจุบนั ที่ดารงอยู่ (เจ้ าของบัตรบันทึก)
2. วัน เดือน ปี เกิด (เจ้ าของบัตรบันทึก) มีความสาคัญมากเพราะจะเป็ นวันที่ใช้ กาหนดการเกษียณ
อายุราชการเพื่อคานวนการคิดบาเหน็จบานาญต่อไป ให้ เขียนคาเต็ม ห้ ามย่ อ และต้ องตรงกับ
ทะเบียนบ้ าน ใบเกิด บัตรประจาตัวประชาชน เช่ น 1 มกราคม 2530(ให้ ใช้ ปี พ.ศ.) ในหัวข้ อนี ้
พนักงานประวัตติ ้ องตรวจทานโดยรอบครอบ ให้ ถกู ต้ องและตรงกันในทุกๆ ฉบับ
3. เกิดที่อาเภอ ……..จังหวัด…….ตามใบเกิด (เจ้ าของบัตรบันทึก)
4. ที่อยู่ถาวร….เลขที่ ..หมูท่ ี่…ตาบล…อาเภอ…จังหวัด….(เจ้ าของบัตรบันทึก)
5. เริ่มรับราชการเมื่อ…..(พนักงานประวัตบิ นั ทึก) ว/ด/ป ให้ เขียนคาเต็ม ห้ ามย่อ (ให้ ใช้ ปี พ.ศ.)…
คือวันที่เริ่มปฏิบตั ิงานจริงๆ อาจเป็ นวันเดียวกันกับวันสัง่ บรรจุก็ได้ หรื อหลังจากวันนันก็
้ ได้ เพราะอาจ
มีบางกรณี ผู้ได้ รับการบรรจุมารายงานตัวเข้ าปฏิบตั ิงานภายหลังวันที่ได้ รับการบรรจุก็มี จึงให้ บนั ทึกวัน
เริ่มปฏิบตั ิงานจริง
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ยกเว้ นการบรรจุผ้ สู อบแข่ งขันได้ จะต้ องเริ่มปฏิบตั ิราชการในวันเดียวกันกับวันที่สงั่ บรรจุ ทังนี
้ ้ตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 กาหนดว่า เมื่อทางราชการ
กาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตังแล้
้ ว ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการทันที ถ้ าไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามเวลาที่กาหนดก็จะต้ องถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชี
กรณีผ้ ูย้ายโอนมาจากข้ าราชการทหาร จะถือว่าได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการทหาร
เมื่อใดนัน้ โดย พ.ร.บ.ระเบียบข้ าราชการทหาร พ.ศ.2521 กาหนดว่า“ข้ าราชการทหาร”หมายความว่า
ทหารประจาการและข้ าราชการกลาโหมพลเรื อนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร มิได้ รวมถึงนักเรี ยน
ที่เข้ าศึกษาในโรงเรียนของทางราชการทหาร จึงถือได้ วา่ ได้ รับการบรรจุเป็ นข้ าราชการทหารภายหลัง
จากที่ได้ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนนายสิบทหารบกแล้ ว ขณะเป็ นนักเรี ยนนายสิบแม้ จะได้ ขึ ้นเป็ น
ทหารกองประจาการแล้ วก็ตาม ก็มีสภาพเป็ นเพียงทหารกองประจาการ มิได้ ถือว่าเป็ นข้ าราชการทหาร
แต่อย่างใด ตามหนังสือกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ กห 0201/2175 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2546 เรื่ อง การการนับวันบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นทหาร
6. วันเกษียณอายุ (เจ้ าของบัตรบันทึก) ให้ เขียนคาเต็ม ห้ ามย่อ ในหัวข้ อนี ้ใช้ คาที่ไม่ชดั เจนทาให้ มีการตี
ความและบันทึกหลากหลายมาก มักมีการเข้ าใจผิดว่าเป็ นวันเกษียณราชการ แต่ ก.พ.ให้ ความเห็นว่า
คือวันที่มีอายุครบ 60 ปี ที่ถกู ต้ อง ให้ บนั ทึกวันที่เจ้ าของบัตรประวัติมีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ คือ วัน
ก่ อนวันเกิด 1 วัน และปี เกิดบวก 60 เช่น เกิดวันที่ 12 มกราคม 2509 จะต้ องกรอกว่า 11 มกราคม
2569 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่ อง คูม่ ือการจัดทา
ก.พ.7 แบบใหม่
7. ชื่อคู่สมรส ชื่อและนามสกุล ตามทะเบียนสมรส สถานที่ประกอบอาชีพ ระบุหน่วยงาน สถานที่ตงั ้
(เจ้ าของบัตรบันทึก)
8. ชื่อบิดา-มารดา ที่อยู่ปัจจุบัน ดูตามใบเกิด และทะเบียนบ้ าน (เจ้ าของบัตรบันทึก)
ตัวอย่ างที่ 3
1.ชื่อ พ.ต.ท. ดร...รักชาติ ไทยเจริ ญ
2.วัน เดือน ปี เกิด.. 25 มกราคม 2508
5.เริ่ มรับราชการเมื่อ1กุมภาพันธ์ 2530 6. วันเกษียณอายุ..24 มกราคม 2568
7.ชื่อคู่สมรส ………นางสุ ดโสภา ไทยเจริ ญ……
สถานที่ประกอบอาชีพ.โรงพยาบาล จ.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก..

3.เกิดที่อาเภอ…นางรอง……
4.ที่อยูถ่ าวร.. 3/2 ม.6 ต.ในเมือง
จังหวัด………นครนายก
อ.เมือง..จ.นครนายก
8.ชื่อบิดา-มารดา ……นายศักดิ์-นางศรี ไทยเจริ ญ……
ที่อยูป่ ั จจุบนั ……3/1 ม.6 ต.ในเมือง อ..เมืองฯ จ.นครนายก...
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9. ประวัตกิ ารศึกษา (พนักงานประวัติบนั ทึก)
9.1 สถานศึกษา ชื่ออย่างเป็ นทางการควรบันทึกตัง้ แต่ ระดับประถมศึกษาขึน้ ไปจนถึงระดับสูงสุด
9.2 วุฒิที่ได้ รับ -ให้ ระบุสาขาหรื อวิชาเอกที่เรี ยนด้ วย เพราะจะมีประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและ
ต้ องเป็ นวุฒกิ ารศึกษาที่ ก.พ.ให้ การรับรองแล้ วเท่ านัน้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
0706/2/ว 7 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2531 เรื่ องการนาวุฒทิ ี่ข้าราชการได้ รับเพิ่มขึ ้นระหว่างรับราชการ
บันทึกลงในทะเบียนประวัติ
9.3 ตังแต่
้ – ถึง (เดือน - ปี ) เดือน- ปี พ.ศ.ที่เริ่มเข้ ารับการศึกษา – เดือน-ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
ตัวอย่ างที่ 4
สถานศึกษา
โรงเรี ยนอนุบาลขอนแก่น
โรงเรี ยนอานวยศิลป์
ม.ธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

9.ประวัติการศึกษา
วุฒิที่ได้ รับ
ระบุสาขาวิชาเอก(ถ้ ามี)
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต(การเมืองการปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต

ตังแต่
้ – ถึง
(เดือน – ปี )
พ.ค.2510-ก.พ.2516
พ.ค.2516-มี.ค.2522
มิ.ย.2522-มี.ค.2536
พ.ค.2536-ก.พ.2537

10. ประวัตกิ ารดูงานหรือฝึ กอบรม (พนักงานประวัติบนั ทึก)
10.1 สถานที่ ชื่อ สถาบัน หน่วยงาน
10.2 วุฒิที่ได้ รับ ชื่อหลักสูตรหรือวิชา
10.3 ตังแต่
้ – ถึง (เดือน - ปี ) เดือน/ปี ที่เริ่มเข้ ารับการดูงาน/ฝึ กอบรม– ที่จบหลักสูตร(ให้ ใช้ ปี พ.ศ.)
ตัวอย่ างที่ 5
สถานที่ดงู านหรื อฝึ กอบรม
โรงเรี ยนการปกครองส่วนท้ องถิ่น
โรงเรี ยนปลัดอาเภอ
โรงเรี ยนนายอาเภอ

10.ประวัติการดูงานหรื อฝึ กอบรม
วุฒิที่ได้ รับ
การปกครองส่วนท้ องถิ่น
ปลัดอาเภอ(เจ้ าพนักงานปกครอง)
นายอาเภอ

ตังแต่
้ – ถึง
(เดือน – ปี )
มิ.ย.2539-ส.ค.2539
ม.ค.2540-มี.ค.2540
มี.ค.2541-ก.ย.2541
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11. บันทึกการเปลี่ยนแปลง (พนักงานประวัติบนั ทึก)
เป็ นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ๆ ของเจ้ าของประวัติ เช่น การแก้ ไข วัน เดือน ปี เกิด เปลี่ยน
สายงานข้ ามสายงาน การเปลี่ยน ตาแหน่ง เป็ นต้ น ต้ องลงเลขคาสัง่ และวันที่ ที่อนุมตั ิตามคาสัง่ ด้ วย และ
ลงลายมือชื่อของพนักงานประวัติผ้ แู ก้ ไขกากับด้ วยทุกครัง้
ตัวอย่ างที่ 6
11.บันทึกการเปลี่ยนแปลง
สอบเปลี่ยนสายงานจากตาแหน่ง จนท.จัดเก็บรายได้ และบรรจุและแต่งตังใน
้
ตาแหน่งนิตกิ รตามคาสัง่ ทน.ขอนแก่น ที่ ขก 0313.8/ว 28 ลว. 23 ม.ค.48

พนักงานประวัติ

(นายรัก ชาติเจริ ญ) ปลัด ทน.
ขอนแก่น ลว. 1 ก.พ.2548

12. ความผิดทางวินัย (พนักงานประวัติบนั ทึก)
12.1 วัน เดือน ปี ที่มีคาสัง่ ลงโทษ (ให้ ใช้ ปี พ.ศ.)
12.2 เรื่ อง ความผิดที่ทาให้ ถกู ลงโทษ
12.3 คาสัง่ ..(ของหน่วยงานที่ลงโทษ)..ที่………../……….ลงวันที่…………………………….
ตัวอย่ างที่ 7
วัน เดือน ปี
1 ม.ค.2539

12.ความผิดทางวินยั
เรื่ อง
โทษ
ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบ ภาคทัณฑ์
แผนของทางราชการ

คาสัง่
ทม.ราชบุรี ที่ รบ 0789/456
ลว. 28 ม.ค.2539

(นายรัก ชาติเจริ ญ) ปลัด ทน.
ขอนแก่น ลว. 12 ม.ค.2539
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13. ตาแหน่ งและอัตราเงินเดือน (พนักงานประวัติบนั ทึก)
13.1 วัน เดือน ปี ที่อนุมตั ิดตู ามคาสัง่ (ให้ ใช้ ปี พ.ศ.)
13.2 ตาแหน่ง ขื่อตาแหน่ง ดูตามคาสัง่
13.3 อัตราเงินเดือน ระดับ ขัน้ ดูตามคาสัง่
13.4 คาสัง่ ..(ของหน่วยงานที่สงั่ )..ที่………../……….ลงวันที่…………………………….
13.5 ต้ องลงลายมือชื่อของพนักงานประวัติด้วย

ตัวอย่ างที่ 8
วัน เดือน ปี
10 มี.ค.49

ตาแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
ทน.ขอนแก่น
06-0211-003

13.ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน
คาสัง่
ระดับ
ขัน้
1

5,530

บรรจุและแต่งตังเป็
้ น
พนักงานเทศบาลตามคาสัง่
ทน.ขอนแก่น ที่ ขก 0313.8/
ว 298 ลว. 13 มี.ค.41

พนักงานประวัติ

(นายรัก ชาติเจริ ญ)
ปลัด ทน.ขอนแก่น
20 มี.ค.41

เมื่อกรอกข้ อมูลใน บัตรประวัตเิ รียบร้ อยแล้ ว ให้ พนักงานประวัตติ รวจทานรายละเอียดให้ ถูกต้ อง
ชัดเจนตรงกันทุกฉบับอีกครัง้ ก่ อนจะนาส่ ง สานักงานเลขานุการ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ต่ อไป
ข้ อควรระวังในการเขียนบัตรประวัติ
- ก่อนเริ่มทางานวันแรก ให้ ทาบัตรประวัติก่อนเลยอย่าปล่อยให้ เนิ่นนานจะมีปัญหาภายหลัง
- การเขียนต้ องบรรจง ชัดเจน สวยงามและอ่านง่าย
- วัน เดือนปี ให้ เขียนเต็ม อย่าย่อ และให้ ใช้ ปี พ.ศ. เท่านัน้
- วัน /เดือน/ปี เกิด พนักงานประวัตติ ้ องตรวจทานให้ ถูกต้ องก่ อนลงนาม
- ประวัติการศึกษา ต้ องเป็ นวุฒกิ ารศึกษาที่ ก.พ.รับรองแล้ วเท่านัน้
- บัตรประวัตทิ งั ้ 3 ฉบับ ที่จดั ทาขึ ้น ถือว่า เป็ นต้ นฉบับทัง้ หมด ไม่ใช่สาเนา
- รูปถ่าย ให้ เปลี่ยนใหม่ทกุ 7 ปี (ขนาด 2 นิ ้ว)
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การแก้ ไขบัตรประวัติ
มี 2 กรณี คือการแก้ ไขทัว่ ไป และการแก้ ไข วัน เดือน ปี เกิด
ในการแก้ ไขข้ อความในบัตรประวัติ ห้ าม ขูด ลบด้ วยยางลบหรื อป้ายด้ วยยาลบหมึก ให้
ใช้ วิธีขีดฆ่าข้ อความแล้ วเขียนใหม่ด้วยปากกา และต้ องลงนามกากับโดยผู้ท่ แี ก้ ไขและหัวหน้ าส่ วนราชการ
ผู้ลงนามรับรอบในบัตรประวัติ ทุกครัง้ ที่มีการแก้ ไข ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่
15 กันยายน 2518 เรื่ อง ก.พ.7 แบบใหม่และแฟ้มประวัติข้าราชการ
- การแก้ ไขโดยทั่วไป ต้ องมีเอกสารอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ มาประกอบคาร้ องขอแก้ ไข ให้ เสนอไป
ตามลาดับขันการบั
้
งคับบัญชา และให้ นายก อบจ.,อบต.,เทศบาล อนุมตั ิ พนักงานประวัติ จึงแก้ ไขลงบันทึกใน
บัตรประวัติได้ แล้ วให้ เจ้ าของประวัติและผู้บริหารท้ องถิ่นลงนามกากับ ในส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติม
- การแก้ ไข วัน เดือน ปี เกิด มีความสาคัญมากเพราะเกี่ยวเนื่องกับวันเกษียณราชการ การแก้ ไข
จะขึ ้นกับกฎหมายและระเบียบในการเกษียณราชการและเรื่ องบาเหน็จบานาญ จึงยากกว่ากรณีทวั่ ไป ต้ องมี
เอกสารอ้ างอิงของทางราชการที่เชื่อถือได้ เช่น ใบเกิด ทะเบียนบ้ านที่ถกู ต้ อง ชัดเจน ไม่มีรอยขูดลบหรื อมี
ตาหนิมีการแก้ ไขที่ไม่ถกู ต้ อง มาประกอบคาร้ องขอแก้ ไข เสนอไปตามลาดับขันการบั
้
งคับบัญชา และเมื่อได้ รับ
อนุมตั ิจากเจ้ าหน้ าที่ควบคุมเกษียณอายุ คือผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย
การแก้ ไข วัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548 ข้ อ 4 วรรค 2 และ พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญ
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2500 ม. 22 ) แล้ ว พนักงานประวัติ จึงแก้ ไขลงบันทึกในบัตรประวัติได้ แล้ วให้
เจ้ าของประวัติและผู้บริหารท้ องถิ่นลงนามกากับ ในส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติม
การจัดทาแฟ้มประวัตสิ ่ วนบุคคล
เนื่องจากเอกสารทะเบียนประวัติมีความจาเป็ นต่ออาชีพข้ าราชการดังที่กล่าวมาแล้ ว แต่เอกสาร
ดังกล่าวเป็ นของทางราชการไม่สามารถครอบครองเป็ นของตนเองได้ และจากประสพการณ์ในการรับราชการ
ของผู้บรรยาย พบว่ามีข้าราชการจานวนมากที่ประสบปั ญหาเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ ว มีความจาเป็ นต้ อง
ใช้ เอกสารที่เก็บไว้ ในแฟ้มทะเบียนประวัติแต่พบว่าเอกสารสูญหาย อาจเป็ นด้ วยการโยกย้ ายหลายครัง้ การรับ
ราชการยาวนานกว่า20-30 ปี เกิดการชารุดเสียหาย หรือเกิดไฟไหม้ ที่เก็บเอกสาร และการที่จะค้ นหาตาม
สานักงานท้ องถิ่นจังหวัดหรือที่กรมฯ อาจได้ เอกสารหลักฐานไม่ครบหรื อหาไม่เจอ เนื่องจากปริมาณเอกสารมี
มากมาย เป็ นต้ น ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ ข้ อแนะนาของผู้บรรยายให้ ข้าราชการทุกท่ าน
จัดตัง้ แฟ้มส่ วนบุคคลของตนเองขึน้ ใช้ เก็บสาเนาเอกสารทุกอย่ างที่มีความสาคัญกับตัวเอง เช่น
สาเนาบัตรประวัติ สาเนาหนังสือสัง่ บรรจุ สัง่ เลื่อนขัน้ โยกย้ าย สาเนาราชกิจจาฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎอัยการศึก
เพื่อนับวันรับราชการทวีคณ
ู เป็ นต้ น เมื่อโยกย้ ายไปทางานที่อื่นก็สามารถนาติดตัวไปได้ เพราะเป็ นเอกสารส่วน
บุคคล เป็ นแฟ้มเอกสารส่วนตัวที่ใช้ สารองได้ หาเกิดปั ญหาดังที่กล่าวมา
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แนวทางปฏิบัตกิ รณีบัตรประวัตขิ ้ าราชการ/พนักงาน อปท. ชารุ ดสูญหาย
การดาเนินการบัตรประวัติชารุดสูญหาย แบ่งเป็ น 2 กรณี
1. บัตรประวัตชิ ารุดเสียหายบางส่วน
2. บัตรประวัตสิ ญ
ู หายทังฉบั
้ บ
1. บัตรประวัตชิ ารุ ดเสียหายบางส่ วน
พนักงานประวัติ (ปลัด อปท.) ตรวจสอบในส่วนที่ชารุดเสียหายแล้ ว ทาบันทึกรายงานความเสียหายให้ ผ้ บู ริหาร
ท้ องถิ่นทราบ แล้ วดาเนินการ ดังนี ้
1.1 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสาเนาเอกสารหรื อภาพถ่ายเอกสารซึง่ อาจมีอยูก่ บั
เจ้ าของประวัติหรื อหน่วยงานที่เคยใช้ สาเนาบัตรประวัตใิ นการดาเนินการ เช่น การสมัครสอบเลื่อนระดับ การ
ขอรับเครื่ องราชฯ เป็ นต้ น เมื่อรวบรวมหลักฐานที่มีอยูไ่ ด้ แล้ ว ให้ พนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบข้ อมูลที่
รวบรวมมา ไปยังสานักงานท้ องถิ่นจังหวัดและ สถ. เมื่อได้ รับหนังสือตอบแล้ วให้ พนักงานประวัติ รวบรวม
หลักฐานที่เชื่อถือได้ ทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้ องถิ่นพิจารณา อนุมตั ิคดั ลอกเฉพาะในส่วนที่ชารุดเสียหายต่อไป
1.2 เมื่อไม่สามารถค้ นหาสาเนา เอกสาร หรื อภาพถ่ายบัตรประวัติใดๆ ได้ แล้ ว ให้
พนักงานประวัติ ทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติในส่วนที่ชารุดจากบัตรประวัติชดุ ที่นาส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ
สานักงานท้ องถิ่นจังหวัด เมื่อรวบรวมหลักฐานที่มีอยูไ่ ด้ แล้ ว ให้ พนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบข้ อมูลที่
รวบรวมได้ ไปยัง สถ. เมื่อได้ รับหนังสือตอบแล้ วให้ พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้ ทาบันทึกเสนอ
ผู้บริหารท้ องถิ่นพิจารณา อนุมตั ิคดั ลอกเฉพาะในส่วนที่ชารุดเสียหายได้
1.3 เมื่อสานักงานท้ องถิ่นจังหวัดไม่มีบตั รประวัติที่ชารุดและไม่สามารถหาได้ จากที่อื่น
ใดตามข้ อ 1.1 และ 1.2 แล้ ว ให้ ขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติในส่วนที่ชารุดจากบัตร
ประวัติชดุ ที่นาส่งไปเก็บรักษาไว้ ที่ สถ. เมื่อได้ รับหนังสือตอบแล้ วให้ พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้ ทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้ องถิ่นพิจารณา อนุมตั ิคดั ลอกเฉพาะในส่วนที่ชารุดเสียหายได้
กรณี บัตรประวัติชารุดเสียหายบางส่วน เมื่อผู้บริหารท้ องถิ่น อนุมตั ิการให้ บนั ทึกบัตรประวัติ
ส่วนที่เสียหายขึ ้นใหม่แล้ ว ให้ พนักงานประวัติทาการบันทึกส่วนที่เสียหายลงในบัตรประวัติ แล้ วให้ เจ้ าของ
ประวัติและผู้บริหารท้ องถิ่นลงนามกากับ ในส่วนที่เพิ่มเติมขึ ้นใหม่
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2. บัตรประวัตสิ ูญหายทัง้ ฉบับ
พนักงานประวัติ (ปลัด อปท.) ตรวจสอบบัตรประวัติที่สญ
ู หายแล้ ว ทาบันทึกรายงานให้ ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นทราบ
แล้ วดาเนินการ ดังนี ้
2.1 ให้ ดาเนินการแจ้ งความต่อเจ้ าพนักงานตามกฎหมาย โดยแสดงถึงสาเหตุและ
พฤติการณ์ที่เอกสารสูญหาย โดยให้ มีรายงานประจาวันรับแจ้ งความของพนักงานสอบสวนเป็ นหลักฐาน
ประกอบในการดาเนินการต่อไป
2.2 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสาเนาเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารซึง่ อาจมีอยูก่ บั
เจ้ าของประวัติหรื อหน่วยงานที่เคยใช้ สาเนาบัตรประวัตใิ นการดาเนินการ เช่น การสมัครสอบเลื่อนระดับ การขอ
เครื่ องราชฯ เป็ นต้ น เมื่อรวบรวมหลักฐานที่มีอยูไ่ ด้ แล้ ว ให้ พนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบข้ อมูลที่รวบรวม
นัน้ ไปยัง สานักงานท้ องถิ่นจังหวัดและ สถ. เมื่อได้ รับหนังสือตอบแล้ วให้ พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่
เชื่อถือได้ ทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้ องถิ่นพิจารณา อนุมตั ิจดั ทาบัตรประวัติขึ ้นใหม่
2.3 เมื่อไม่สามารถค้ นหาสาเนา เอกสาร หรื อภาพถ่ายบัตรประวัติใดๆ ได้ แล้ ว ให้
พนักงานประวัติทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติจากบัตรประวัติชดุ ที่นาส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานท้ องถิ่น
จังหวัด ให้ พนักงานประวัติรวบรวมหลักฐานที่มีอยูบ่ นั ทึกขอตรวจสอบข้ อมูล ไปยัง สถ. เมื่อได้ รับหนังสือตอบ
แล้ วให้ พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้ ทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้ องถิ่นพิจารณา อนุมตั ิจดั ทาบัตร
ประวัติขึ ้นใหม่
2.4 เมื่อสานักงานท้ องถิ่นจังหวัดไม่มีบตั รประวัติที่สญ
ู หายและไม่สามารถหาได้ จากที่อื่น
ใดตามข้ อ 1.1 และ 1.2 แล้ ว ให้ ขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติจากชุดที่นาส่งไปเก็บ
รักษาไว้ ที่ สถ. เมื่อได้ รับหนังสือตอบแล้ วให้ พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้ ทาบันทึกเสนอ
ผู้บริหารท้ องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิจดั ทาบัตรประวัติขึ ้นใหม่
กรณี บัตรประวัติสญ
ู หายทังฉบั
้ บ เมื่อผู้บริหารท้ องถิ่น อนุมตั ิการจัดทาบัตรประวัติขึ ้นใหม่
ให้ พนักงานประวัติจดั ทาบัตรประวัติขึ ้นใหม่ 3 ชุด (ถือเป็ นต้ นฉบับ) โดยมีใจความถูกต้ องตรงกันทัง้ 3 ชุด ให้
เจ้ าของประวัติและผู้บริหารท้ องถิ่นลงนามกากับทุกชุด โดย อปท. เก็บรักษาไว้ 1 ชุด ที่เหลือส่งไปเก็บที่
สานักงานท้ องถิ่นจังหวัด 1 ชุด และ สถ. 1 ชุด (ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706/2/4002 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2533 เรื่ อง แนวทางในการจัดทา ก.พ.7)
หลักการ
1. หาสาเนาจากสาเนาที่มีอยูใ่ นส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
2. หาสาเนาจากชุดที่เก็บไว้ ที่สานักงานท้ องถิ่นจังหวัด
3. หาสาเนาจากชุดที่เก็บไว้ ที่ สถ.
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